














































 

   www.yaqenedu.com                                                                                                 يـقـيـن التعليمية     

 النموذج األول

   -أكمل العبارات اآلتٌة: اوالً :

 وحدة لٌاس العجله ............................ وحدة لٌاس السرعه ...................... ، بٌنما -1

 تحدث ظاهرة العبور فى الطور ......................... من االنمسام ...................... -2

 من أنواع المراٌا الكرٌه .................... و ...................... -3

 ..........................تدور الشمس وما حولها من الكواكب حول مركز مجرة ..... -4

  تعتبر الوه كمٌه فٌزٌائٌه ........................ ، بٌنما الكتله كمٌه فٌزٌائٌه ....................  -5

ً ثا    -صوب ما تحته خط فى العبارات اآلتٌة: : نٌا

 . الكائن الحى نمو ٌهدف االنمسام المٌوزي الى -1

 . االشعه الضوئٌه عندما تمابل سطحا عاكسا  تنفذ  -2

 ٌساوى طول الصر خط مستمٌم بٌن موضعٌن .القوه ممدار  -3

  . المجموعه الرباعيه الخلٌه الناتجه عن عملٌة االخصاب تسمى  -4

 .  ونشا  DNAٌعتبر الكروموسوم كٌمٌائٌا من حمض نووى  -5

 

 ً    -:الً من تنسب االعمال االتٌه : ثالثا

 (  )                             . اسس نظرٌة السدٌم لتفسٌر نشأة المجموعه الشمسٌه  -1

 (  )  . اكتشف طرٌمة استخدام جزٌئات الذهب النانونٌه فى عالج مرض السرطان  -2

 ق ز م باستخدام طرٌمة تركٌز اشعة الشمس        )                  ( 212دمر االسطول الرومانى عام   -3

 

ً رابع    -: اكتب المفهوم العلمً الدال على كل عباره مما ٌأتى  : ا

 (          )                                        . وبروتٌن DNAٌتكون كمٌائٌا من حمض نووي  -1

 (            )                           تغٌر موضع الجسم بالنسبه لموضع اخر ثابت بمرور الزمن . -2

 (           )                           كمٌه فٌزٌائٌه عن التغٌر فى سرعة الجسم فى الثانٌه الواحده . -3

 (            )       كمٌات الفٌزٌائٌهوسٌله ٌستخدمها علماء الفٌزٌاء للتنبؤ بالعاللات الرٌاضٌه بٌن ال -4
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ً خام    -:اكتب التفسٌر العلمً : سا

 السرعه المنتظمه لسٌاره ما ٌصعب تحمٌمها علمٌا . -1

....................................................................................................................... 

 من الجاذبٌه النجم العمالق حسب نظرٌة النجم العابرتحرر الشمس  -2

....................................................................................................................... 

 ثبات عدد الكروموسومات من افراد النوع الواحد التى تتكاثر جنسٌا  -3

    ....................................................................................................................... 
 

ً سا    -:استخدام واحد لكل من اذكر  : دسا

 (                     )    . عداد السرعه -1
 (                     )   . جزٌئات الذهب النانونٌه  -2

 

ً سابع    -:الصحٌحة مما بٌن األلواس اختر اإلجابة : ا
 

 ٌحدث االنمسام المٌوزي فى النباتات الزهرٌه فى خالٌا المتن لتكوٌن ....................... -1

 الحٌوانات المنوٌه ( –حبوب اللماح  –الكروموسومات  –) البوٌضات 

 غاز الهٌدروجٌن فى الكون ................ %بعد مرور عدة دلائك من االنفجار العظٌم كانت نسبة  -2

  (25 – 55 – 55 – 155 ) 

 تظهر خٌوط المغزل اثناء انمسام الخلٌه فى الطور ......................... . -3

 ( االستوائً – التمهٌدي – البٌنى  – النهائً)                      

 ......................... تتساوى المسافه مع االزاحه عندما ٌتحرن الجسم فى -4

 ( مسار متعرج – خط مستمٌم  –  مسار دائري – مسار حلزونى)                      

 عدد الكروموسومات فى المشٌج ...................... عدد الكروموسومات فى الخلٌه االصلٌه -5

 ( ضعف – ٌساوى –  نصف – ربع)                      

   -لارن من حٌث األهمٌة بٌن كل من: اً :منثا

  " االزاحه والمسافه من حٌث " نوع الكمٌه الفٌزٌائٌه -1

.............................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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 لثانىالنموذج ا

   -:الصحٌحة مما بٌن األلواس اختر اإلجابة : اوالً 

 

 من امثلة الكمٌات الفٌزٌائٌه المٌاسٌة ........................ -1

 ( الموه والزمن – الموه والعجله – الكتله والمسافه – الكتله والموه) 

 الغازان اللذان انتجا المجرات والنجوم والكون عبر مالٌٌن السنٌن هما ........................ -2

 ( الهٌلٌوم وثانى اكسٌد الكربون – الهٌلٌوم والهٌدروجٌن – االكسجٌن وثانى اكسٌد الكرٌون – االكسجٌن والهٌلٌوم )  

 ٌتكاثر ............. بالتبرعم  -3

 ( عٌش الغراب – اإلسفنج –  نجم البحر – االمٌبا)                      

 ممدار تغٌر سرعة جسم متحرن فى الثانٌه الواحده ٌسمى ..................... -4

 ( السرعه المٌاسٌه –  العجله –االزاحه  –السرعه المتجهه )                      

 ً    -:اكتب التفسٌر العلمً : ثانٌا

 تكتب كلمة اسعاف معكوسه على سٌارة االسعاف . -1

....................................................................................................................... 

 ٌتم تصحٌح لصر النظر بواسطه عدسه ممعره . -2

....................................................................................................................... 

 تمر الخلٌه بالطو البٌنى لبل ان تبدأ فى مراحل االنمسام المٌتوزي .  -3

  ....................................................................................................................... 

   -: احسب :ثالثا

 م / ث  2م / ث وعند استخدام الفرامل تنالصت سرعتها بمعدل  45سٌاره تتحرن بسرعه 

 ثانٌه من لحظة الضغط على الفرامل  15بعد مرور  احسب سرعتها

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................. 
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 ً    -أكمل العبارات اآلتٌة: : رابعا

 تستخدم العدسات الالصمه بدال من ..................... وهى مصنوعه من ..........................  -1

 العدسه المحدبه ................ للضوء بٌنما المرآه المحدبه ...................... للضوء . -2

 .... على ........................تمع المجموعه الشمسٌه فى احدى االذرع الحلزونٌه لــ ............... -3

 هى المسافه الممطوعه خالل ................................ التعرٌف الدلٌك للسرعه -4

 التكاثر فى الكائنات الحٌه نوعان ، هما ......................... ، .............................. -5

 ً    -:كل عباره مما ٌأتى  اكتب المفهوم العلمً الدال على  : خامسا

 (             )السرعه المنتظمه التى لو تحرن بها الجسم لمطع نفس المسافه فى نفس الزمن .          -1

 (             )لدرة بعض الحٌوانات على تعوٌض بعض االجزاء المفموده منها                           -2

 (             ) المحور االصلً فى منتصف المسافه بٌن وجهٌها .   نمطه فى باطن العدسه تمع على  -3

 (             )       الحمض النووى الذي ٌحمل المعلومات الوراثٌه للكائن الحً                         -4

 

   -صوب ما تحته خط فى العبارات اآلتٌة: : سادسا

 . مقدارها فقط معرفهٌلزم لتحدٌد السرعه المتجهه تحدٌدا تاما  -1

 .  هى وسط شفاف كاسر للضوء وحدد بسطحٌن كرٌٌن مصنوعه من الزجاج أو البالستٌن  المرآه المقعره -2

 .ٌهدف الى تكوٌن االمشاج  االنقسام الميتوزى -3

  . بالتجدد  ٌتكاثر فطر الخمٌره ال جنسٌاً  -4

 . م  1576بحثا بعنوان نظام العالم وكان ذلن سنة  اسحق نيوتن  نشر العالم -5

   -لارن من حٌث األهمٌة بٌن كل من: :سابعا 

 نظرٌة النجم العابر والنظرٌه الحدٌثه من حٌث "أصل المجموعه الشمسٌه "  -1

.............................................................................................................................

......................................................................................................................... 



2012علوم الرتم األولحمافظة كفر الشيخ

: اإلجابة الصحيحةاخرت) أ: (1س 
) جمیع ما سبق –عفن الخبز –البكتیریا الخمیرة ( یختفى الفرد األبوى عندما یحدث التكاثر فى –1
) جمیع ما سبق –المرآة المحدبة–العدسة المقعرة –المرآة المستویة ( تتكون الصورة التقدیریة باستخدام –2
) المشترى –عطارد –المریخ –الزھرة ( أطول األیام على كوكب –3
م ) 6–5–4–3( إن المسافة بینھ وبین صورتھ تكونم من مرآة مستویة ف3إذا وقف شخص على مسافة –4
:صف حركة اجلسم الىت متثلها األشكال البيانية التالية) ب(

)                                      ث/م(ع )                                          متر(ف )                       ث/م(ع 

)ثانیة(ز )      ثانیة(ز )                      ثانیة(ز 
:بقولنا أنماذا نعىن) جـ(
.جسم یتحرك بسرعة غیر منتظمة –1
.سم 10= نصف قطر تكور المرآة الكریة –2
.شخص مصاب بطول النظر –3

************************************************************************
:علل ملا يأتى ) أ: (2س 

. یتم عالج قصر النظر باستخدام عدسة مقعرة –1
.  األفراد الناتجة من التكاثر الجنسى ال تشبھ أیا من األبوین –2
.الكتلة والزمن من الكمیات الفیزیائیة القیاسیة –3
. اختالف طول السنة بین الكواكب –4
2ث/م2ث ، استخدم السائق الفرامل لتقلیل السرعة فتناقصت العجلة بمعدل /م80سیارة تتحرك بسرعة ) ب(

.ث من لحظة الضغط على الفرامل12احسب سرعتھا بعد مرور 
:الشكل املقابل ميثل أحد أطوار انقسام اخللية) جـ(
ما اسم ھذا الطور ؟–1
ما نوع االنقسام الذى ینتمى إلیھ ؟–2
ما اسم الطور الذى یلیھ ؟ –3

************************************************************************
: أكمل) أ: (3س 

.أو كالھما معا ................... أو ..................... مسار الحركة قد یكون –1
.........................یتركب الكروموسوم كیمیائیا من الحمض النووى و –2
. الساقطة علیھا األشعة...................... تعمل العدسة المحدبة على –3
:ماذا حيدث فى احلاالت اآلتية) ب(
. عندما تنعدم الجاذبیة بین الكواكب السیارة فى أفالكھا حول الشمس –1
. عندما یفقد حیوان نجم البحر أحد أذرعھ وكان یحتوى على جزء من القرص الوسطى –2
.عندما یوضع جسم عند ضعف البعد البؤرى لمرآة مقعرة –3
. عندما یفقد السدیم حرارتھ فى رأى العالم البالس –4



ث4م فى 40:فى الشكل املقابل) جـ(

لیھا مرة أخرى مرورًاثم عاد إ) أ(بدأ جسم حركتھ من النقطة 
م 20م20:احسب  ) د(، ) جـ(، ) ب(بالنقاط 

ث                                                 2فى ث2فى .مقدار السرعة المتوسطة –1

ث4م فى 40.مقدار السرعة المتجھة –2
************************************************************************

:أكتب املصطلح العلمى) أ: (4س 
. مقدار سرعة جسم یتحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك –1
.  كزى تكور سطحى العدسة مارا بالمركز البصرى لھا الخط الواصل بین مر–2
.  اندماج المشیج المذكر مع المشیج المؤنث لتكوین الزیجوت –3
.ظاھرة تسھم فى تبادل الجینات وتعد عامًال ھامًا فى اختالف الصفات الوراثیة –4
:انقل الرسم التاىل فى ورقة اإلجابة ثم) ب(
.ألشعة التى تكون صورة الجسم أكمل مسار ا–1
.اذكر خواص الصورة المتكونة –2
:قارن بني كل من) جـ(
.نظریة الكون المغلق ونظریة الكون المفتوح –1
.الخالیا الجسدیة والخالیا التناسلیة–2

انتھت األسئلة مع تمنیاتنا بالتوفیق

الرابطعلىإضغطالموقعلزيارة
س التعليميةبوابة الفار

net.elfarisedu.www

ب     م
م       ب



 

 محافظة الشرقیة              نموذج المتحان نصف العام
 
 
 

 -اجب على جیع االسئلة االتیة :
 -اكمل مایأتى:-أ   ۱س
والشعاع المار بالمركز .……الشعاع المار بمركزتكورالمراة ینعكس -۱

 .……البصرى للعدسة
 الضغط ودرجة الحرارة ……ضئیلة الحجم جدا  ……نشأ الكون من -۲
دون الحاجة الى وجودازھار ویتضمن ھذا النوع  ……ات تتكاثر النبات-۳

 .……من النكاثر انقساما خلویا 
 الخلیة ……فى الطور االستوائى االول على ……تترتب ازواج-٤

لسیارة اذاعلمت ان سرعتھا خالل الساعة   احسب السرعة المتوسطة  -ب 
 كم/س  ٤۰كم/س وخالل الساعة الثانیة والثالثة  ۸۰االولى 

 
 
 

 المطیاف فى التلسكوب الشمسى-۱        ماالدور الذى بقوم بھ –أ  -۲س
 المراة المقعرة فى التلسكوب الفلكى -۲                            

 
 -:علل لما یأتى -ب
 توصف حركة الطائرو بأنھا اسرع من حركة القطار  -۱
قوة الجذب بین الشمس والزھرة اكبر من قوة الجذب بین الشمس -۲

 تقارب حجمى الكوكبین واالرض رغم 
 یسبق حدوث االنقسام المیوزى الخلوى طور بینى  -۳
 عدسة محدبة  التتكون صورة للجسم الموضوع عبد بؤرة -٤
 
 

 -اكتب المصطلح العلمى:(أ)    ۳س
 زاویة سقوط الشعاع الضوئى تساوى زاویة انعكاسھ  -۱
 مجموع المجرات التى تدور معا فى الفضاء الكونى بتأثیر الجاذبیة  -۲
كتلة متشابكة من خیوط دقیقة تتحول اثناء انقسام الخلیة الى   -۳

 كروموسومات واضحة



 

 المسافة التى یقطعھا الضوء فى الثانیة الواحدة٤
 -عرف كل مما یأتى:-ب
 القیاسیة  الكمیة الفزیائیة ۱
 السنتروسوم ۲
 ةعداد السرع۳
صورة جسم یقع عل بعد  مسار االشعة المكونة ل وضح برسم تخطیطى-ج

 اكبر من نصف قطر تكور مراة مقعرة 
 
 

بین السرعة االبتدائیةوالسرعةالنھائیةلجسم  (أ)ماالعالقة الریاضیة ٤س
 یتحرك بسرعة منتظمة

متر فتكونت لھ صورة (أ)  ٥وقف شخص امام مراة مستویة على بعد (ب)   
متروتحركت المراة نحو الشخص حوالى متر ۲و المراة فتحرك الشخص نح 

 فكم المسافة بین الصورتین (أ) ؛ (ب)  .صورة (ب) فتكونت 
 اذكر فروض احداث النظریات فى تفسیر نشأة المجموعة الشمسیة(ج)

  
 
 
 
 
 اعداد االستاذ / السید احمد اسماعیل 

 معلم اول (أ) علوم اعدادى
 



 ۱ 
 االختبار األول 

 السؤال االول 
 :  أكمل العبارات اآلتیة  -أ 

 تعتبر .......... ، .......... من الكمیات الفیزیائیة القیاسیة .   -۱
 أقصر سنة بالنسبة للكواكب السیارة تكون على كوكب .......  -۲
 األصلیة .  ة الكروموسومات في الخلی یحتوي المشیج على عدد من الصبغیات تساوي ......... عدد  -۳
 عدسة......  یعالج الشخص المصاب بطول النظر عن طریق استخدام  -٤
 أثناء الطور االستوائي تتجھ ............ إلي خط استواء الخلیة .  -٥

 :.   علل لما یأتي-ب 
 ة للریاح عند الطیران. ھیراعى الطیارون السرعة المتج   -۱
 حول الشمس .  ھا بقاء الكواكب السیارة فى افالك  -۲
 العجلة أحیانا تكون تناقصیة .  -۳
 یوجد محور أصلي واحد فقط للمرآة الكریھ .   -٤

 :  السؤال الثاني
 -اختر اإلجابة الصحیحة :  -أ 

 یتركب الكروموسوم كیمیائیا من ...........   -۱
 أ ، ب معا  -د          كربوھیدرات . -ج                  بروتین . -ب            حمض نووى . -أ  
 یتم التكاثر الالجنسي في فطر الخمیرة بواسطة ..........  – ۲

 التعقیل  –د               االمشاج –ج               التبرعم –ب               التجدد –أ                
 العدسة یكون :  سم فإن نصف تكور ھذه٦إذا كان البعد البؤري لعدسة مقعرة ھو   – ۳

 سم .  ۱۲ -د      سم .۹  -ج         سم .٦  –ب            سم .۳ –أ             
من ضعف البعد البؤري وأكبر من البعد   صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام مرآة مقعرة على مسافة أقل  – ٤

 البؤري تكون ........ 
 تقدیریة مكبرة .  صورة  –د    صورة حقیقیة مصغرة . -ج    صورة حقیقیة مكبرة .  –ب   صورة تقدیریة مكبرة .  –أ 

 الفترة الزمنیة التي یستغرقھا كوكب زحل حول الشمس ھي :  -٥
 سنة  ۱٦٥ –د          سنة .  ۸٤  -ج             سنة .  ۲۹ –ب            سنة .  ۱۲  –أ            

 بین صفات األبوین .  یحتوي ........... على مادة وراثیة من األبوین وینمو لیكون فرد یجمع  – ٦
 الكروموسوم  –د          السیتوبالزم  –ج           الزیجوت –ب          المشیج –أ                    
 :  ما المقصود بكل مما یاتى -ب 
 القانون األول لالنعكاس .  -٤      المركز البصري للعدسة -۳    المجرات .  -۲      السرعة المتوسطة .  -۱     

 السؤال الثالث
 :   ا یاتى قارن بین كل مم -أ 

 الخالیا الجسدیة واألمشاج من حیث عدد الكروموسومات  -۱
 االنقسام .  االنقسام المیتوزي واالنقسام المیوزي من حیث مكان الحدوث والھدف من -۲
 األفراد الناتجة .  التكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي من حیث عدد األفراد واألبویة وصفات  -۳
 التبرعم والتجدد .  -٤

 :  كر وظیفة أو استخداما واحدا لكل من أذ -ب 
 العدسات الالصقة .  -٤            السنة الضوئیة  -۳             تلسكوب ھابل . -۲.          العدسة المحدبة  -۱

 :  السؤال الرابع
 :  : ماذا یحدث عندما -أ

 حول الشمس.  ھاتنعدم الجاذبیة بین الكواكب السیارة فى أفالك  - ۱
 التمھیدي األول من االنقسام المیوزي .  متساویة من الكروموسومات الداخلیة في الطور تبادل أجزاء  - ۲

 أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات اآلتیة  -ب 
   تغیر موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر   -۱
 مرض یصیب العین ویعرف باسم الكاتاراكت .   -۲

 ثواني  ۷تقطعھا السیارة في زمن قدرة  ساعة احسب المسافة بالمتر التي كم /  ۱٤۰سیارة تتحرك بسرعة   -ج 
 



 ۲ 
 االختبار الثاني 

 :  السؤال االول 
 اكمل العبارات االتیة -ا 

 إذا بدأ الجسم حركتھ من السكون فإن سرعتھ االبتدائیة تساوى........  -۱
 وجود القمر بین األرض والشمس یؤدي إلى ظاھرة ..........   -۲
 كروموسوم من .......... متصلین عند ............... لیتركب ا  -۳
 یتم التكاثر الالجنسي في البكتریا بواسطة .............   -٤
 تحدث ظاھرة العبور في الطور ......... من االنقسام .   -٥
 األبوین .  النسل الناتج من التكاثر ......... تكون صفاتھ مختلفة عن صفات -٦

 علل لما یأتي:. -ب 
 الصفات الوراثیة .  دوث ظاھرة التصالب أثناء االنقسام االختزالي یؤدي إلى تنوعح -۱
 العجلة احیانا تكون تزایدیة .  -۲
 للعدسة بؤرتان بینما المرآة الكریھ لھا بؤرة واحدة.  -۳
 تسمي المجرة التابع لھا كوكب األرض بدرب التبانة .   -٤

 السؤال الثانى
 اختر االجابة الصحیحة -أ 
 معبراً عن .......   داد الشعاع في نفس الوسط عندما یقابل سطح مصقوال یكونتار  -۱

 ظاھرة االنكسار.  -د      ظاھرة االنعكاس.  -ج      الشعاع المنكسر . -ب     الشعاع الساقط .  -أ     
 یحدث االنقسام المیوزي في خالیا ......  – ۲

  . اً (ب ،ج ) مع –د        الخصیة .  –ج       المبیض . –ب       الكبد . –أ      
 فإنھ :  ھاإذا سقط شعاع ضوئي على عدسة محدبة ماراً ببؤرت  – ۳

 ینكسر موازیاً للمحور األصلي .  –ب        ینفذ على استقامتھ دون أن یعاني انكسار .  –أ        
 ال توجد إجابة صحیحة .  –د       ینفذ من المركز البصري على استقامتھ . –ج         

 في الفرد األبوي عندما یحدث التكاثر في ........ ت یخ – ٤
 جمیع ما سبق .  –د    عفن الخبز .  –ج     الخمیرة .  –ب     البكتریا . –أ      

 أي مما یلي من الكمیات القیاسیة .  -٥
 .   ال توجد إجابة صحیحة  -٤   الكتلة و القوة.  -۳     اإلزاحة و العجلة .  -۲    الطول و المساحة . -۱      

 :   تىأ ما المقصود بكل مما ی -ب 
 المحور األصلي للمراة .  -٤    .  ھة السرعة المتج  -۳         اإلزاحة.  -۲            بؤرة العدسة .   -۱

 : السؤال الثالث
 غیر الصحیحة :  أمام العبارات ( × )  ضع عالمة ( √ ) أمام العبارات الصحیحة وعالمة  -أ

 ة او تقدیریة. یتكون حقیق  تالصورة المتكونة خالل العدسا -۱
 تزایدیھ .   ھاالعجلة تكون سالبة عندما تكون قیمت -۲
 حول الشمس .  ھا بقاء الكواكب السیارة فى افالك  -۳
 یوجد محوران للمرآة الكریھ .   -٤
 البیانیة والجداول .  مثل الرسوم   -یستخدم علماء الفیزیاء بعض وسائل الریاضیات   -٥
 الكون فى تمدد مستمر .  -٦

 احسب مقدار زاویة السقوط .  °  ٥۰والسطح العاكس   إذا كانت الزاویة المحصورة بین الشعاع المنعكس عن المرآة - ب
 :  السؤال الرابع

 :  ماذا یحدث عندما   -أ 
 ى السرعة المنتظمة. ھ تكون السرعة المتوسطة   -۱
 توضع مرآة مستویة على یسار السائق بدال من المحدبة.   -۲
 ة في محلول سكر دافئ . ریوضع فطر الخمی   -۳

 إذا وقف شخص علي بعد اربعة أمتار من مرآة مستویة .فكم تكون المسافة بینھ وبین صورتھ داخل المرآة .  -ب 
 قارن بین نظریة السدیم و نظریة النجم العابر .  -ج 

 
 



 ۳ 
 االختبار الثالث 

 السؤال األول : 
 -:  ھاأكمل العبارات اآلتیة بما یناسب –أ 
 سنة .  ....كاملة حول مركز المجرة كل .على حافة مجرة درب التبانة و تكمل دورةة الشمسیة في إحدى ...وعتقع المجم -۱
 من تكثف .......عند القطبین.   تتكون خیوط المغزل فى الخلیة الحیوانیة من ........... بینما تتكون فى الخلیة النباتیة   -۲
 ینعكس ............. ھ  س تساوى ............. ولذلك فأنكعازاویة سقوط الشعاع الساقط عمودیا على سطح  - ۳
 یتم التكاثر في البكتریا ال جنسیاً عن طریق ......... و فى عیش الغراب عن طریق ..........  - ٤
 -ما العالقة بین التركیب الوراثي للنسل واآلباء في الحاالت اآلتیة :    -ب

 النبات الناتج عن إنبات البذور.  -۲                        االنشطار الثنائي في البرامسیوم . -۱
 -وضح ماذا یحدث في الحاالت اآلتیة : -ج 

 .   ھاوضع جسم أمام عدسة محدبة عند بؤرت   -۲        اتحاد الغبار بالثلج و الغازات بالسدیم الشمسي.  -۱
 رارتھ في رأى البالس . ح فقد السدیم الشمسي  -٤    ا الحقیقیة.ھاقتراب الكواكب من الشمس عن مسارات  -۳

 السؤال الثاني : 
 -اكتب المصطلح العلمي لكل عبارة : -أ

 یئ الخلیة لالنقسام الخلوي و تتم فیھ مضاعفة المادة الوراثیة . ھطور تحدث فیھ العملیات الحیویة التي ت - ۱
 .   ھاالمستقیم المار بمركز مرآة و قطب - ۲
 الكوني .  اءوحدة تستخدم لقیاس المسافات في الفض - ۳
 . ھاقدرة بعض الحیوانات على تعویض األجزاء المفقودة من - ٤
 لیوم. ھیدروجین و الھتمدد الكون و تالحم الجسیمات الذریة مكونة غازي ال - ٥

 وضح برسم تخطیطي كیفیة تكوین الحیوانات المنویة في اإلنسان ؟  -ب 
 یتحرك فى اتجاه محدد: سمالجدول التالي یوضح العالقة بین اإلزاحة و الزمن لج -ج 

 ٤۸ ۳٦ ۲٤ ۱۲ اإلزاحة بالمتر 
 ۸ ٦ ٤ ۲ الزمن بالثانیة 

 ذا الجسم. ھمن الجدول السابق صف حركة الجسم ثم احسب قیمة سرعة  -
 السؤال الثالث :

 -تعرف على اسم الطور االنقسامي في الحاالت اآلتیة :  -أ
 تنتظم فیھ أزواج الكر وموسومات المتناظرة المتصلة بخیوط المغزل على خط استواء الخلیة   -۱
 تحدث فیھ ظاھرة العبور.   -۲

من البعد البؤرى    وضح بالرسم التخطیطى خواص الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة على بعد اكبر  -ب 
 . و أقل من ضعف البعد البؤري مبینا مسار األشعة 

ً  ۱۰۰ثانیة ثم  ۱۰۰مترا شرقاً خالل  ۲۰۰ثانیة ثم  ٤۰مترا شماالً خالل   ۱۰۰قطعت سیارة مسافة    -ج خالل   متراً جنوبا
 -ثانیة احسب ما یلى :  ۸۰ثانیة ثم عادت إلى نقطة البدایة خالل  ۲۰
 .   ھتوسط رعة المالس -۳    الزمن الكلى الذى استغرقتھ. -۲.       ا السیارةھالمسافة الكلیة التي تحركت -۱
 ة. ھ السرعة المتج -٥     اإلزاحة .  -٤

 -علل لما یأتى :  -أ              السؤال الرابع : 
 یعد التكاثر الجنسى مصدراً للتغیر الوراثى.  - ۱
 اختالف طول السنة من كوكب إلى آخر .  - ۲
 تستخدم عدسة مقعرة فى عالج قصر النظر.  - ۳

 -قارن بین كل مما یأتى : -ب 
 االنقسام المیتوزى و االنقسام المیوزى من حیث عدد الخالیا الناتجة و األھمیة و مكان حدوثھ .  - ۱
 نظریة السدیم و نظریة النجم العابر و النظریة الحدیثة من حیث أصل المجموعة الشمسیة.  - ۲

 -تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  -ج 
 الكتلة و القوة ).  –اإلزاحة و العجلة   –الطول و المساحة  ة : ( ھ اى مما یلى من الكمیات المتج - ۱
 المساحة و الزمن ).  –المسافة و الزمن   –( السرعة والزمن  ما وصف حركة جسم ما ھما : ھالعامالن اللذان یمكن ب  - ۲
  -ساویة ألبعاد الجسم م  -( أكبر من أبعاد الجسم .......المرأة المستویة تكون دائما.. أبعاد صورة الجسم المتكونة في  - ۳

 اصغر من أبعاد الجسم ) . 
 



 ٤ 
 الرابع ختبار اال

 -السؤال األول:
 -ت اآلتیة : اأكمل العبار -أ

 نجم الشمس.  توجد المجرت في شكل.............. من بینھا مجرة .............التي تحتوى على  -۱
المرآة المجمعة یكون   ...... للكرة بینما. المرآة المحدبة التي یكون سطحھا العاكس جزءاً من السطح ...... -۲

 سطحھا العاكس جزءاً من السطح.........للكرة. 
 تعتبر اإل زحة كمیة ............. بینما الكثافة كمیة ..................   -۳
 التكاثر في الكائنات الحیة نوعان ھما .............. ، ..............  -٤
 .... . وحدة قیاس العجلة ........  -٥
 اإلخصاب ھو اندماج .............. مع ............ لیتكون ..............  -٦

 -ت اآلتیة :اصحح العبار -ب 
 تمدد الكون وتالحم الجسیمات الذریة مكونة غازي األكسجین والنیتروجین.   -۱
 سم.  ٥سم فإن نصف قطر تكور سطحھا یساوي  ۱۰مرآة مقعرة بعدھا البؤري   -۲
 لالصقة عبارة عن عدسات رقیقة جداً مصنوعة من الزجاج. االعدسات  -۳
 العجلة ھي معدل تغیر المسافة بالنسبة للسرعة.  -٤

 -السؤال الثاني : 
 -ت اآلتیة :ااكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبا ر -أ

 ء المفقودة منھا. اقدرة بعض الحیوانات على تعویض األجز  -۱
 خالیا الجسدیة للكائنات الحیة. لانقسام یحدث في ا -۲
 القوة التي تبقى الكواكب السیارة في أفالكھا حول الشمس.  -۳
 المسافة التي یقطعھا الضوء في سنة.  -٤
  بالمركز البصري للعدسة. اً الخط الواصل بین مركزي تكور سطحي العدسة مار  -٥
 ارتداد الضوء في نفس الوسط عندما یقابل سطحاً مصقوال .  -٦

 -ارن بین :ق -ب 
 . حة والمسافةااإل ز  -۲                                السرعة المنتظمة والسرعة غیر المنتظمة -۱

 -السؤال الثالث :
 -اذكر السبب العلمي لكالً مما یأتي : -أ

 التكاثر الالجنسي ینتج نسالً مطابقاً لألباء.  -۱
 یصعب قیاس السرعة المنتظمة.   -۲
 د بؤره العدسة المحدبة ال تتكون لھ صورة. نالجسم الموضوع ع -۳
 )  ۲، م  ۱م  (  یوجد للعدسة مركزي تكور  -٤
 یا المقعرة لتولید حرارة شدیدة. ایمكن استخدام المر  -٥

أربـع ثـوان . احسـب مقـدار   متر/ث خـالل فتـرة  ۱٦متر/ث إلى    ۸سیارة تتحرك في خط مستقیم، تتغیر سرعتھا من    -ب  
 العجلة ؟

 - : بع االسؤال الر
 -اختر اإلجابة الصحیحة من اإلجابات التالیة :  -أ

 البالس  -د    الفرید ھیل   -ج    اینشتین   -ب     نیوتن -أذي أسس نظریة السدیم ھو........العالم ال -۱
  -د     االنفصالي األول-ج      التمھیدي األول -ب      االستوائي األول   -أ ور في نھایة الطور......یحدث العب  -۲
 نھائي األول لا

  -ب .    ا  بمركز تكور المرآةرینعكس ما -أ ة المقعرة ......أرالشعاع الضوئي الساقط موازیاً للمحور األصلي للم  -۳
 . ینعكس موازي للمحور الثانوي  -د               اً بالبؤرة  رینعكس ما  -ج .       ینعكس على نفسھ

التكاثر بـاألبواغ  -ب .    التجدد-أ ھو.......  الطحالب والفطریات أحد صور التكاثر الالجنسي وھو أكثر شیوعا في  -٤
 . التكاثر الخضري -د.           التبرعم  -ج.           

 -أكتب نبذة مختصرة عن : -ب 
 ظاھرة العبور.  -۲                   فروض نظریة النجم العابر .  -۱
 كیفیة تكوین األمشاج.  -٤                                االنشطار الثنائي.  -۳
 



 ٥ 
 الخامس ختبار اال

 -السؤال األول:
 -ات اآلتیة : رأكمل العبا -أ

مثـل .......... والكائنـات عدیـدة  أحد صور التكاثر الالجنسي ھـو........... ویحـدث فـي الكائنـات وحیـدة الخلیـة  -۱
 الخالیا مثل .............. ، .............

 طح العاكس لمرآة مقعرة تسمي ............. لسالنقطة التي تتوسط ا -۲
 حة بأن لھا خاصیتان ھما.............. ، .............. اتتمیز اإلز  -۳
 لقطع ھذه المسافة و............  ناتج قسمة المسافة الكلیة التي یقطعھا الجسم المتحرك والزمن الكلي المستغرق   -٤
 الطور................  في اص الكروموسومات في منتصف الخلیة  رتت  -٥

 -ت اآلتیة : ارصحح العبا -ب 
یقطع مسافات غیر متساویة فـي   عندما تكون السرعة المتوسطة لجسم ال تساوي السرعة المنتظمة فإن الجسم  -  ۱

 أزمنة غیر متساویة.
عویض خالیاھا  وتالحیة  الي والذي یؤدي إلى نمو الكائناتزتنقسم الخالیا الجسدیة بطریقة االنقسام االخت  - ۲
 لتالفة.ا

 الكتلة من أمثلة الكمیات المتجھة.  - ۳
 تحدث ظاھرة العبور في نھایة الطور االستوائي األول.  - ٤
 یعالج طول النظر باستخدام عدسة مقعرة.  - ٥

 -السؤال الثاني : 
 -اكتب المصطلح العلمي الدال علیة كل عبارة من العبا ا رت اآلتیة : -أ

 نجم الشمس والنظام الشمسي.  لى مجرة تحتوى ع  -۱
 وجھیھا.   نقطة في باطن العدسة تقع على المحور األصلي في منتصف المسافة بین  -۲
 ات والنجوم والكواكب. ریشتمل على جمیع المج  -۳
 الخط المستقیم الذي یمر بقطب المرآة ومركز تكورھا.  -٤
 الالزم لقطع ھذه المسافة.  ى نفس الزمن ف  السرعة المنتظمة التي یتحرك بھا الجسم فیقطع نفس المسافة  -٥
 نقطة اتصال الكروماتیدین معاً.   -٦

 -قارن بین : -ب 
 االنقسام المیوزي واالنقسام المیتوزى.  -۱
 نظریة السدیم ونظریة النجم العابر.   -۲

 -السؤال الثالث :
 -اذكر السبب العلمي لكالً مما یأتي : -أ

 . ثي ارالتكاثر الجنسي مصدر للتغیر الو  -۱
 .   تبقي األرض في مدار محدد حول الشمس  -۲
 .  اختالف الیوم باختالف الكوكب -۳
 تستخدم العدسة المحدبة في عالج طول النظر.   -٤
 .   ھناك فرق بین السرعة المتوسطة والسرعة المتجھة  -٥

 ثوان أحسب سرعتھ المتوسطة للعداء. ٥متر في سباق خالل   ٥۰قطع عداء مسافة   -ب 
 -: ع ابرالسؤال ال

 -اختر اإلجابة الصحیحة من اإلجابات التالیة :  -أ
 تشمبرلن -د   البالس    -ج      الفرید ھیل  -ب   مولتن  -أالنظریة الحدیثة للعالم ھو......العالم الذي أسس  - ۱
 ۳متر/ث  -د          ۲متر/ث -ج        متر . ثانیة  -ب       متر/ث -وحدة قیاس العجلة............أ - ۲
 اثیم رالج -د   األنشطار الثنائي   -ج       التبرعم  -ب       التجدد   -أ اثر عفن الخبز بواسطة ........كتی - ۳
 ........  ینفذ  ھاً بالمركز البصري للعدسة المحدبة فأن رإذا سقط شعاع ضوئي ما  - ٤
 في صورة أشعة متوازیة   -ج                   دون أن یعاني أي انكسار  -أ

 موازیاً للمحور األصلي   -د                             رة  ؤالبب اً رما -ب 
 -أكتب نبذة مختصرة عن :-ب
 القانون الثاني لالنعكاس -DNA                          ۲ وظیفة حمض ال   -۱
 اإلخصاب -٤                                   التكاثر الخضري -۳



 حمافظة اجليزة 

 ممديرية الرتبية والتعلي

 الصف الثالث االعدادى 

 ٢٠١٠/٢٠١١امتحان مادة العلوم 
 اجب عن االسئلة االتية

 السؤال االول : 

 اكل العبارات االتية ) أ
۱- 

۲-  

۳-  

٤-  

 عرف كل من :  )ب

 ةالعجل  -٢السرعة                                            -١

  جـ) شعاع ضوئى سقط على مرأة مستوية كما بالشكل : 

                                                حدد زاوية انعكاسه  على الرسم ,  وحدد مقدارها

 السؤال الثانى:  
 اكتب املصطلح العلمى للعبارات االتية:  ) أ
۱- 

۲-  

۳-  

٤-  

٥-  

 ب) عند تسجيل نتائج جتربة يتحرك بها جسم حركة معينة كانت النتائج كالتاىل: 
 املسافة  باملرت 

 الزمن  بالثوانى 

 

 هذا اجلسم يتحرك :  

 بسرعة منتظمة -٣                         بعجلة منتظمة  -٢   بسرعة تزايدية                 -١



كم / ساعة  فى    ٩٠جـ) سيارة خاصة تستطيع التحرك من السكون وتصل سرعتها اىل  

 الىت حتركت بها السيارة.  ثوانى . احسب العجلة ١٠

 

 السؤال الثالث 
 أ)اخرت االجابة الصحيحة فى كل مما ياتى : 

لكون عرب ماليني السنني  الغازان اللذان انتجا ارات والنجوم وا -١

 هما...................... 

 أ) االكسجني واهليليوم                               ب) االكسجني وثانى اكسيد الكربون   

 جـ) اهليدروجني واهليليوم                           د) اهليدروجني وثانى اكسيد الكربون 

 .................. مصدر التغري الوراثى هو التكاثر ..  -٢

 أ)باجلراثيم                                           ب)اخلضرى 

 جـ)اجلنسى                                           د) الالجنسى  

 القطعة الضوئية الىت تكون صورة معكوسة مساوية للجسم هى.......................  -٣

 أ)عدسة حمدبة                                     ب)عدسة مقعرة  

 جـ)مراة كرية                                       د) مراة مستوية

 اى العالقات التالية متثل حركة جسم بعجلة منتظمة   -٤
 

املســافة (م)                             السرعة                                                      السرعة(م/ث)                                   املسافة(م)        
   
 
 
 
 
 
 

 الزمن(ث)             الزمن(ث)                                       الزمن(ث)                                      الزمن(ث)                         

 

 (د)                                                                                       (جـ)                     (ب)                                               (أ)                
 

 سم من العدسة .  ٢٠سم وضع جسم على بعد   ١٠عدسة حمدبة بعدها البؤرى  )ب

 اجلسم عن العدسة واذكر خواصها . حدد بعد صورة 
زوج من الكروموسومات فما عدد  ٢٣جـ) اذا كان عدد الكروموسومات فى خلية بنكرياس انسان 

 الكروموسومات فى اخلاليا التالية : 
 بويضة خمصبة -٣                                          منويحيوان  -٢                                         خلية جلد  -١



 

 السؤال الرابع: 
 أ) صحح ما حتته خط فى العبارات االتية: 

 يتكاثر فطر اخلمرية بالتجدد-١

 يرجع اختالف طول اليوم من كوكب اىل اخر اىل سرعة دوران الكوكب حول الشمس .  -۲

 تقع اموعة الشمسية فى جمرة اندروميدا  -۳

 عرة ينعكس مارا مبركز تكور املرآة. الشعاع الضوئى الساقط موازيا للمحور االصلى ملراة مق  -٤

۱- 

۲-  

مرت حىت النقطة(ب) مشاال   ٣٠اذا بد جسم حركته من النقطة (أ) فقطع جـ)  

مرت   ٣٠ثانية ثم   ٢٠فى  شرقا حىت النقطة(جـ) مرت  ٦٠  ثانية  ثم ٣٠خالل 

ثوانى كما بالشكل .  احسب السرعة املتوسطة  ١٠جنوبا حىت النقطة (د) فى 

   للجسم.
 
 

  ثانية)                                                  ب ٢٠مرت( ٦٠جـ                                               
 
 
 
 
 
 

 ثانية) ٣٠مرت(٣٠ ثوانى)١٠مرت(٣٠
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ  د 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اج                             الصف الثالث األعدادى                    المادة / علوم ھمحافظة سو
 الزمن  / ساعتان                                                               

 ) م  ۲۰۱۰/۲۰۱۱إمتحان الفصل الدراسى األول  ( 
V<<ŸÊ˘]<Ÿ]ˆä÷]I<

 -لیھ :أكمل العبارات التاأ ) 
ناتج قسمة المسافھ الكلیھ التى یقطعھا الجسم المتحرك والزمن الكلى المستغرق لقطع ھذه المسافھ =  ) ۱

 .......................... 

 اره طبیھ عدساتھا ......................... ظیحتاج الشخص قصیر النظر إلى ن ) ۲

 سنھ أرضیھ  .  ۱۲یدور ...........................حول الشمس دوره كاملھ كل  ) ۳

 من أمثلة التكاثر الآلجنسى التبرعم فى فطر ..........................  ) ٤

 -ب ) علل لما یأتى :
 سھ محدبھ ال تتكون لھ  صوره . د الجسم الموضوع عند بؤرة ع ) ۱

 إختالف طول الیوم بإختالف الكوكب . ) ۲

 التكاثر الجنسى مصدر للتغیر الوراثى . ) ۳
V<Ófi^n÷]<Ÿ]ˆä÷]I<

 -صطلح العلمى :أ ) أكتب الم
 مقدار سرعة الجسم بالنسبھ لمراقب معین . ) ۱
 تقع فى إحدى األزرع الحلزونیھ لمجرة درب التبانھ . ) ۲
 قرص غازى مسطح مستدیر كون كواكب المجموعھ الشمسیھ .  ) ۳
 مرحلھ تتجھ فیھا الكروموسومات إلى خط إستواء الخلیھ . ) ٤
 صل ضرب كتلتیھما وعكسیاً مع مربع المسافھ بین مركزیھما قوة تجاذب مادى بین كتلتى جسمین  تتناسب طردیاً مع حا  )٥

 -ب ) ماذا نقصد بكالً من :
 كم / ساعھ .  ۲۰سیاره تتحرك بسرعھ منتظمھ =  ) ۱
 مقدار اإلزاحھ . ) ۲

 -جـ ) قارن بین كالً مما یأتى :
 اإلنقسام المیتوزى واإلنقسام المیوزى من حیث عدد الخالیا الناتجھ .  ) ۱
 نجم العابر من حیث إسم مؤسسیھا .نظریة السدیم ونظریة ال ) ۲

V<Ÿ^n÷]<Ÿ]ˆä÷]I<
 -أ ) تخیر اإلجابھ الصحیحھ من بین األقواس : 

 ..........................  الكمیھ الفیزیائیھ التى یلزنم لتعریفھا تعریفاً تاماً معرفة مقدارھا وإتجاھھا ھى  ) ۱

 المسافھ ) –الكمیھ المتجھھ   –الكمیھ القیاسیھ  –( كمیة الماده 

 شعاع ضوئى سقط على مرآه مستویھ كما فى الشكل فإنھ ینعكس بحیث تكون زاویة اإلنعكاس ....................... ) ۲

 )  ۹۰  –صفر  – ٦۰ –  ۳۰( 

 

 

 

 



 أى العالقات التالیھ تمثل حركة جسم ما بسرعھ ثابتھ .  ) ۳

 

 

 

 

 ....  تكون الكون من تالحم جسیمات ........................... ) ٤
 الھیلیوم والھیدروجین )  –النیتروجین والھیدروجین   –الھیلیوم واألكسجین  –( الھیدروجین واألكسجین 

 .................. یشمل جمیع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحیھ   ) ٥
 النظام الشمسى )  -النجوم  -المجره  -( الكون 

 سم منھا . ۲۰على بعد  سم وضع جسم ۱۰عدسھ محدبھ بعدھا البؤرى   ب ) 
 بعد الصوره المتكونھ من العدسھ . عین ) ۱
 الرسم التالى فى ورقة إجابتك وأكملة بحیث تحصل على الصورة المتكونھ وما صفاتھا . إنقل ) ۲

 
 
 
 
 
 

الكروموسومات فى  فما عددزوج من الكروموسومات  ۲۳إذا كان عدد الكروموسومات فى خلیة بنكریاس إنسان ھو  جـ )
 ا التالیھ . الخالی

 خلیة بنكریاس جدیده )  –بویضھ مخصبھ  –حیوان منوى   –( خلیة جلد 
V<ƒe]Ü÷]<Ÿ]ˆä÷]I<

 -أ ) أعد كتابة الجمال التالیھ بعد تصویب ما تحتھ خط :
 بالتبرعم .یتكاثر نجم البحر ال جنسیاً  ) ۱
 لى . یكتسب صفات مختلفھ عن صفات الكائن الحى األص الالجنسىالنسل الناتج من التكاثر  ) ۲
 نتیجة اإلنفجار العظیم .  الكائنات الحیھتنشأ  ) ۳
 . المیتوزىتحدث ظاھرة العبور فى الطور التمھیدى فى اإلنقسام  ) ٤

 مكان وصفات الصوره .  حددمن الرسم ب ) 
 
 
 
 
 
 

مقدار   gäuc  –م/ث  فى زمن قدره ثالث ثوان  ۱۲م/ث إلى  ٦جـ ) أتوبیس متحرك فى خط مستقیم تتغیر سرعتھ من  
 لة التى یتحرك بھ األتوبیس ؟ العج

 

 إنتھت األسئلھ 
 منیاتى بالتفوق للجمیعتـمع 

  ‰È�¬<Ç€¶<K<_ 

الزمن  
 

  المسافة
 

الزمن  
 

  المسافة
 

الزمن  
 

  المسافة
 

الزمن  
 

  المسافة
 

 ب
 ب
 سم ۲۰

 ب ب



 
 

 



 
 
 

 ۲۰۱۱-۲۰۱۰شھادة إتمام مرحلة التعلیم األساسي               امتحان محافظة حلوان   
 ساعتان  -مدیریة التربیة والتعلیم بمحافظة حلوان                                               الزمن : 
    

  -ات اآلتیة :اكتب المصطلح العلمي الدال علي العبار -أ -السؤال األول :
 مقدار سرعة الجسم یتعین بالنسبة لسرعة مراقب . . ۱
 المسافة التي یقطعھا الضوء في سنة  . ۲
 الفترة الزمنیة لدوران األرض حول محورھا دورة كاملة  . ۳
 إلي خط استواء الخلیة حیث یتصل كل  تالكر وموسومامرحلة تتجھ فیھا  . ٤

 یر بخیط من خیوط المغزل عند السنتروم مكروم وسو      
 یتكون من اندماج المشیج المذكر مع المؤنث  . ٥
 النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمرآة المقعرة . . ٦

 ثواني  ٥ث خالل \م ۱۰ إليث \م ٥تحركت سیارة في خط مستقیم سرعتھا تغیرت من  إذا –ب        
 فما مقدار العجلة وما نوعھا                   

  -لما یأتي :علل  -أ -السؤال الثاني :      
 اختالف الصفات الوراثیة بین أفراد النوع الواحد في التكاثر التزاوجي  . ۱
 دوران األرض في مدار محدد حول الشمس  . ۲
 یحتاج مریض طول النظر إلي استخدام عدسة محدبة مناسبة  . ۳
 تستمر حیاة نجم البحر حتي لو قطعت أحد أجزاءه  . ٤

 سم من العدسة وضح بالرسم  ٦جسم علي بعد سم وضع  ۳عدسة محدبة بعدھا البؤري  -ب       
 بعد صورة الجسم عن العدسة ثم اذكر صفات الصورة المتكونة .                 

  -قارن بین كال من : -أ -السؤال الثالث :     
 االنقسام المیوزي من حیث ( مكان الحدوث ) –االنقسام المیتوزي  . ۱
 الصورة الحقیقیة من حیث ( استقبالھا ) . ۲
 نظریة السدیم ونظریة النجم العابر من ( اسم مؤسس النظریة ) . ۳

  -أي الكمیات اآلتیة فیزیائیة قیاسیة وأیھا كمیات فیزیائیة متجھة : -ب       
 ) اإلزاحة –الكتلة  –القوة  –( السرعة المتوسطة                 

  -أكمل العبارات التالیة : -أ -السؤال الرابع :     
 م علي كوكب ............ وأقصر األیام علي كوكب ................أطول األیا . ۱
 الشعاع الضوئي الساقط موازیا للمحور األصلي للمرآة ینعكس مارا بـ ......... . ۲
 األذرع الحلزونیة لمجرة ................. احديتقع المجموعة الشمسیة في  . ۳
 ....................عند وضع جسم علي بؤرة عدسة المھ تنفذ األشعة ....... . ٤
 یتركب الكروموسوم من حمض نووي یسمي ................... وبروتین  . ٥

 مترا من ب: ج شرقا  ٥۰ثانیة ثم  ۲۰مترا شماال في  ۱٥۰قطع عداء من أ : ب  -ب      
 ثانیة احسب سرعتھ ٥۰مترا في زمن قدرة  ۱٥۰ثانیة ثم من ج: د جنوبا  ۳۰في            
 لمتوسطة وسرعتھ المتجھة ا           

 
 انتھت األسئلة مع أطیب األمنیات بالنجاح والتوفیق   



 
 

   أكمل العبارات اآلتیة    السؤال األول : أ)
 . بینما وحدة قیاس السرعة ...........  ............  قیاس العجلة  وحدة )۱
 كم / ساعة = ............ متر /ثانیة .  ٥۰السیارة التي سرعتھا   )۲
 .... ..... و یعالج بعدسة ....... ...عندما یقوم الشخص بتقریب الكتاب من عینیھ أثناء القراءة یكون مصابا بـ ........ )۳
 .............. ینفذ ...... بینما الشعاع الساقط مارا بالبؤرة .......ینفذ..الشعاع المار بالمركز البصري لعدسة محدبة  )٤
 من الكمیات القیاسیة ............ و من الكمیات المتجھة ...............   )٥
 ...... أكبر من ................. . تكون العجلة تناقصیة عندما تكون .......... )٦

 

 أكمل مسار األشعة اآلتیة  ب) 
 
 

    -ماذا نعنى بقولنا أن : أ) ( الثانيالسؤال 
 سم . ۱٥البعد البؤري لعدسة محدبة =  )۱
 .كم / س وفى نفس االتجاه  ٤۰كم /س بالنسبة لمراقب یتحرك بسرعة  ۲۰السرعة النسبیة لسیارة متحركة  )۲
 . ۲م/ث  ۲سرعة سیارة  فيتغیر لل الزمنيالمعدل  )۳

 

 كم /س   ٤۸التى یتحرك بھا جسم بدأ حركتھ من السكون وازدادت سرعتھ بانتظام حتى أصبحت احسب العجلة ( ب) 
 . بعد دقیقتین        

 

   -:  یأتيعلل لما  : أ)السؤال الثالث 
 . اإلسعافمعكوسة علي عربة  إسعافتكتب كلمة  )۱
 تكور علي مرآه مقعرة ینعكس علي نفسھ . الشعاع الساقط مارا بمركز ال )۲
 . تستخدم عدسة محدبة لعالج طول النظر )۳
 إصابة الشخص بعیب قصر النظر . )٤

 

 سم من مرآه مستویة كما بالرسم ٦جسم علي بعد ب) وضع 
 المسافة بین الجسم و صورتھ = .......... سم . )۱
 متر ۲متر ناحیة المرآة و تحركت المرآة  ۲تحرك الجسم مسافة  إذا )۲

 ناحیة الجسم تتكون للجسم صورة جدیدة و تكون المسافة بین الصورتین   
 األولي و الثانیة = ............ متر .

 

   -اذكر شرطا واحدا :   أ) السؤال الرابع :
 . سرعة الجسم = المسافة المقطوعة )۱
 .  توسطةسرعة الجسم = السرعة الم )۲
 . السرعة النسبیة = السرعة الفعلیة  )۳
 .تكوین صورة معتدلة في مرآه مقعرة  )٤

 

 سم وضح بالرسم خواص الصورة المتكونة .  ۱٥سم من مرآه مقعرة بعدھا البؤري  ۳۰ب) وضع جسم علي بعد 
 

 أمتار أمام مرآة مستویة .  ۷علي بعد   حساموقف ج) 
 و المرآة ؟  أحمدما المسافة بین صورة  -۱
 و صورتھ ؟  أحمد لمسافة مترین اتجاه المرآة ، فما المسافة بین  أحمد تحرك  إذا -۲
 متر ؟    ۳تصبح المسافة بینھ و بین صورتھ   حتى  أحمدحركھا یتما المسافة التي یجب أن   -۳

 االسم :                              ۲۰۱۰  الصف الثالث اإلعدادي  -  اختبار علوم تجریبي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبارات عامة على الفصل الدراسى االول 

 ( 1احتبار )

 أكمل مايأتى  -السؤال األول : أ

 السرعه المتجهه تمثل مقدار .............. خالل وحده الزمن  -1

 يتركب الكرموسوم من خيطين متصلين معا عند................ -2

 مؤسس نظريه السديم هو العالم ..........بينمامؤسس نظريه الحديثه هو العالم.............. -3

 ..............و...............و معتدلهالصوره المتكونه بواسطه عدسه مقعرة دائما تكون  -4

 ما المقصود بكل من :  -ب

 العجله  -2زاويه السقوط                                  -1

 علل لما يأتى:  -ج

 يستخدم علماء الفيزياء الرسوم البيانيه والجداول ؟ -1

 التكاثر الالجنسى يحافظ على التركيب الوراثى للكائن الحى ؟ -2

 السيارة  فى أفالكها ؟بقاء الكواكب  -3

 تخير األجابه الصحيحه مما بين األقواس   : -السؤال الثانى :  أ

 سم فإن نصف قطرتكور المرآة يكون ..........6إذا كان البعد البؤرى لمرآة مقعرة  -1

 سم ( 12 –سم  9 –سم  6 –سم 3)                                

           الميتوزى بمضاعفه المادة الوراثيه هو الطور..........                          الطور الذى تستعد فيه الخليه لألنقسام -2

 النهائى (  –األستوائى  –البينى  –) التمهيدى                            



3-
ثوانى من بدايه الحركه فإن العجله  3م/ث بعد 12إذا تحرك جسم من السكون بإنتظام حتى بلغت  

م/ث   ............. بها الجسم تساوىالتى يتحرك 
2 

                             (36 – 25– 4 – 9 )
 

 يعتبر أطول األيام على كوكب............ -4

 نبتون( –المريخ  –الزهرة  –) عطارد                           

 

 ثوانى أحسب :  5م/ث بعد  20تحرك جسم من السكون فوصلت سرعته إلى  -ب

 

 نوع العجله ؟ -2العجله التى يتحرك بها  ؟                     -1

 ماذا يحدث فى الحاالت اآلتيه : -ج

 سقوط حزمه ضوئيه من األشعه على عدسه مقعرةموازيه لمحورها األصلى  -1

 يفقد حيوان نجم البحر أحد أذرعه وكان يحتوى جزء القرص الوسطى  -2

 

 اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات اآلتيه :  -السؤال الثالث : أ

قوى التجاذب بين كتلتى جسمين تتناسب طرديا حاصل ضرب كتلتهما وعكسيا مع مربع المسافه  -1

 بينهما                                                      ) .....................( 

 التبانه فى أحد اذرعها الحلزونيه      )...................( تقع على حافه مجرة درب -2

 تكاثر الجنسى يتم باستخدام أعضاء نباتيه عدا البذور         ).......................( -3

 ظاهرة أرتداد الضوء فى نفس الوسط عندما يقابل سطحا عاكسا )...................( -4

 

، فإن زوجا من الكروموسومات (23)ه بنكرياس إنسان هو إذا كان عدد الكروموسومات فى خلي -ب

 اآلتيه:  عدد الكروموسومات فى الحاالت

 بويضه مخصبه  -2حيوان منوى                               -1

 ما يلى :  وضح‘ سم من العدسه 10سم  وضع بعد 5 عدسه محدبه بعدها البؤرى -ج

 مسار األشعه التى ترى بها العين الجسم ؟ -1

 خواص الصور المتكونه ؟  -2

 صوب ما تحته خط  -السؤال الرابع: أ

 الطور النهائىتختفى النويه أثناء األنقسام الميتوزى فى  -1

فإن مقدار اإلزاحه  م جنوبا ثم عاد لنقطه البدايه50م شرقا ثم 10م شماال ثم 50قطع متسابق  -2

 م300 يساوى 

األكسجين  و ثانى الغازان اللذان أنتجا المجرات و النجوم والكون عبر ماليين السنين هما غازى  -3

 أكسيد الكربون

 للمرآة الكريه هو الخط المستقيم الذى يمر بقطب المرآة  ومركز تكور المرآةالمحور الثانوى  -4



 قارن بين كل مما يأتى :  -ب 

 قصر النظر و طول النظر من حيث العالج -1
 السرعهمن حيث التعريف و  السنه األرضيه –اليوم األرضى  -2
 :  ى يمثلها الشكل التالىصف حركه الجسم الت -ج

  المسافه                                                                                              

                   

 

 الزمن                                                                   

 
 

 

 

 

 اختبارات عامة على الفصل الدراسى االول 

 ( 2احتبار )

 

 اكمل ما يأتى : –السؤال األول : أ 

 هما ............ و.............. تينياثر الجنسى على عمليتين أساسيعتمد التك  -1

 الجسم المتحرك فى الزمن يساوى .....................حاصل ضرب سرعه  -2

 عيب اإلبصار الناشئ عن  زياده تحدب سطح عدسه العين هو .............. ويعالج  -3

 بإستخدام عدسه ..............

 الكميه التى يلزم لتحديدها تحديدا تاما معرفه مقدارها وإتجاهها هى.............. -4

 ماذا نعنى بقولنا :  -ب

 كم /ساعه ؟90السرعه النسبيه لسياره متحركه -1

 درجه  ؟  30زاويه إنعكاس شعاع ضوئى على سطح مرآة  -2

 علل لما يأتى :  -ج

 تكتب كلمة إسعاف معكوسه على سيارات اإلسعاف ؟  -1

 تكون غالف جوى لبعض الكواكب واألجرام ؟  -2

 أهميه حدوث ظاهرة العبور ؟ -3

 

 تخير اإلجابه الصحيحه مما بين األقواس  -السؤال الثانى : أ

 يختفى الفرد األبوى عندما يجدث التكاثر الال جنسى فى.............. -1

 عفن الخبز ( –الهيدرا  –الخميرة  –) البكتريا                                      



 ..............القطعه الضوئيه التى تكون صورمعكوسه مساويه للجسم هى  -2

 مرآة مستويه ( -مرآة كريه –عدسه مقعرة  -) عدسه محدبه                           

 من أمثله الكميات الفيزيائيه القياسيه ............... -3

 الوزن  ( -الكتله –القوة  -) السرعه                                        

 كوكب زحل فى الدوران حول الشمس هى.....سنهالفترةالزمنية التى يستغرقها الجسم  -4

                                         (29 – 84 – 165 – 248 ) 

ثوانى أحسب العجله التى  10كم/ ساعه خالل ٩0سياره تتحرك من السكون لتصل سرعتها  -ب

 تتحرك بها السيارة ؟

 ماذا يحدث عندما :  -ج

 شخص الطبيعى ؟يكون طول قطر العين أكبر من ال  -1

 السرعه النهائيه لجسم متحرك = صفر ؟ -2

 

 

 

 

 السؤال الثالث : أ اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات اآلتيه: 

 تستخدم كبديل للنظارات وتصنع من البالستيك وتوضع ملتصقه بقرنيه العين )         ( -1

المستغرق لقطع هذه المسافه                                                                           المسافه الكليه التى يقطعها الجسم المتحرك مقسوما على الزمن  -2

)               ( 

 )               (         دوران الكوكب فى مداراتها     القوه التى تحافظ على استمرار  -3

 (           عديد الخاليا )   ه للكائن الحىالحمض النووى الذى يحمل المعلومات الوراثي -4

 رتب هذه المراحل حسب حدوثها :  -ب

 الطور األنفصالى  –الطور التمهيدى  –الطور األستوائى 

 

 صوب ما تحته خط   -السؤال الرابع: أ

 مقدارها فقطالسرعه المتجهه  يلزم لتحديدها معرفه  -1

  فى الخاليا الجسديه للكائنا ت الحيه  الميوزىيحدث األنقسام  -2

 هى نقطه وهميه تتوسط السطح العاكس للمرآة الكريةالبؤره  -3

 كوكب المريخأقصر سنه بالنسبه للكواكب السيارة تكون على  -4

 

 قارن بين :  -ب

 الصورة التقديرية من حيث إمكانيه استقبالها على حائل  الصوره الحقيقيه و -1

 يثه من حيث مؤسسها دالنظريه الح –نظريه النجم العابر  -2

متر ثم عاد إلى النقطة )أ( ،  10التى تبعد عنها  (ب )لنقطهإلى ا (أالنقطة )بدأ جسم حركته من  -ج

 أوجد كل من:



                             مقدار اإلزاحه                                                                  -1

                                                                    التى قطعها          المسافه الكليه  -2
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